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ŠVENTOSIOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS 
 

I skyrius. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Šventosios pagrindinės mokyklos (toliau – Mokykla) 2020 m. veiklos planas parengtas įgyvendinant valstybinę, savivaldybės švietimo politiką bei 

siekiant teikti kokybiškas švietimo paslaugas saugioje šiuolaikinius reikalavimus atitinkančioje aplinkoje, tenkinti  mokinių ugdymosi poreikius, racionaliai, 
taupiai ir tikslingai naudoti mokyklos lėšas. 

2. Planas parengtas, atsižvelgus į mokyklos strateginį planą, veiklos įsivertinimo išvadas, metinio veiklos plano analizę, švietimo būklę ir bendruomenės 
poreikius. 

3. Šventosios pagrindinės mokyklos 2020 m. veiklos planą parengė mokyklos direktoriaus 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr.V1-39 sudaryta ilgalaikė 
darbo grupė.  

 
 



 
 

II skyrius.  MISIJA IR VIZIJA 
 

Misija: Mokykla – kokybišką pradinį ir pagrindinį išsilavinimą teikianti bei sėkmingam tolimesniam mokymuisi ir gyvenimui mokinius rengianti ugdymo 
įstaiga. 

Vizija: Šiuolaikiška, nuolat tobulėjanti ir auganti, atvira pozityviai kaitai ir bendruomenei, modernią ugdymo (–si) bazę turinti mokykla, kurioje gera ir 
saugu mokytis, dirbti, kurti. 

 
III skyrius. 2019 M. VEIKLOS PLANO ANALIZĖ 

  
Mokykloje vykdomos programos: 
pradinio ugdymo 
pagrindinio ugdymo 
 

Klasių komplektų ir mokinių skaičius: 

Mokslo metai 
 
 

Komplektų 
skaičius 

Klasės / Mokinių skaičius 
 

Iš viso mokinių 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2017 – 2018 9 12 18 15 9 9 8 11 9 9 9 109 

2018 – 2019 9 22 12 18 15 9 9 8 12 8 - 113 

2019 – 2020 10 14 20 13 19 17 9 8 8 14 8 130 

 

Mokyklos darbuotojai:  

Administracija Mokymo personalas Pagalbos specialistai Pagalbiniai 
darbuotojai 

(vairuotojas, valytojai, 
sargai, valgyklos darbuotojai, 

darbininkai, aplinkos 
tvarkytojas, budėtojai, 

kalkuliuotojas ir kt.) 

Mokyklos 
vadovai 

(direktorius ir 

pavaduotojas 

ugdymui) 

Kiti administracijos 
darbuotojai 

(direktoriaus pavaduotojas 
ūkio reikalams, raštinės 

(archyvo) vedėjas, duomenų 
bazių tvarkytojas , vyr. 

buhalteris)  

Mokytojai Mokytojų 
padėjėjai 

 

Pedagoginiai 
darbuotojai, 
teikiantys 

pedagoginę 

pagalbą  
(profesijos 

konsultantas) 

Nepedagoginiai 
darbuotojai 

(bibliotekininkas) 

Pedagoginiai darbuotojai, 
teikiantys sveikatos priežiūrą, 
specialiąją ir socialinę pagalbą 

(logopedas, spec. pedagogas, psichologas, 

socialinis pedagogas, visuomenės 
sveikatos priežiūros specialistas) 

2 3 20 1 1 1 4 14 

 



 
 

Biudžetas (biudžetinių metų pabaigos duomenys): 

Finansiniai šaltiniai 2018 m. tūkst. Eur 2019 m. tūkst. Eur 

Savivaldybės biudžetas SB 268,8 258,9 

Specialiosios programos lėšos (pajamos už paslaugas) SB(SP) 24,0 31,6 

Specialiosios programos lėšos (pajamos iš patalpų nuomos) SB(PN) 23,2 20,3 

Valstybės biudžeto specialioji tikslinės dotacijos SB(VB) 3,4 - 

Europos sąjungos paramos lėšos ES - - 

Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija SB(MK) 223,4 280,7 

Kitos lėšos (labdara, parama, 2%GM) 1,33 1,57 

 

2018 – 2019 m. m. pasiekimai: 
Ugdymas ir mokymasis:  
Pagal pradinio ugdymo programą 1 – 4 klasėse mokėsi 67 mokiniai, pagal pagrindinio ugdymo programą ugdymo programą 5–10 klasėse – 46 mokiniai 

(iš viso – 113 mokinių), veikė 9 klasių komplektai (4 – pradinės, 5 – 5/10 klasės). Mokinių dalykinės kompetencijos yra pakankamai geros: pažangumas – 100 
%, vidurkis – 7,8 balai. Visi ketvirtos klasės mokiniai (15) įgijo pradinį išsilavinimą ir tęsia mokymąsi mūsų mokykloje; dešimta klasė nebuvo sukomplektuota. 
Bendras praleistų pamokų skaičius nežymiai padidėjo, bet padidėjo ir mokinių skaičius: praleistų pamokų skaičius tenkantis vienam mokiniui 70 pam. (plg. 
2017-2018 m. m. – 61), tačiau nepateisintų pamokų skaičius tenkantis vienam mokiniui sumažėjo 74 pam. (212 - 138). 

Mokinių pažangumo palyginimas (2017 – 2019 m.): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų rezultatai: 
2, 4, ir 6 klasių mokinių matematikos, skaitymo, rašymo, gamtos ir socialinių mokslų nacionalinių pasiekimų patikrinimų rezultatai aukštesni nei šalies 

vidurkiai, o lyginant su 2017 – 2018 m. m. mokyklos NMPP rezultatai 2 kl. pakilo 16%,  4 kl. – 20 proc.,  6 kl. – 16 %; 8 kl. mokiniai pirmą kartą užduotis 
atliko el. priemonėmis,  rezultatai siekia šalies vidurkį, tačiau 2017 - 2018 m. buvo 5,5 % aukštesni. 

 
2 klasė      4 klasė 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
6 klasė       8 klasė 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Popamokinė veikla: Mokykloje veikė 8 būreliai, iš jų meninės krypties būrelius vidutiniškai lankė 42 mokiniai, sporto – 60 mokinių, tiksliųjų mokslų – 
14 mokinių, Palangos sporto centrą – 7 mokiniai, Mokykloje veikiančias Palangos St. Vainiūno meno mokyklos muzikos ir dailės klases – 30 mokinių. Itin 
populiarią pailgintos darbo dienos grupę lankė beveik visi pradinių klasių mokiniai, prisijungė ir vyresnieji.  
 Miesto ir šalies dalykinėse olimpiadose, konkursuose pelnytos prizinės vietos: Lietuvos mokinių Etninės kultūros olimpiados I turas Palangoje ir II turas 
Žemaitijoje, Telšiuose – 1 vieta, III respublikinis turas Vilniuje – 2 vieta (9 kl. mokinys); 5-12 kl. mokinių matematikos olimpiada Palangoje – I ir III vietos (5 
ir 7 kl. mokiniai); respublikinė jaunųjų astronomų viktorina „Po žvaigždėtu dangum“ Vilniuje – 2 vieta (8 klasės mokinys); raštingiausias Palangos miesto 
pradinukas – 1 vieta ir 1 mokinys – raštingiausiųjų pradinukų penketuke (3 kl. mokiniai); Vakarų Lietuvos 5 – 8 klasių gamtos mokslų – biologijos olimpiada 
Palangoje – dvi 1 vietos (5 ir 6 kl. mokiniai) ir  2 vieta (7 kl. mokinys); 10 – 11 klasių mokinių istorijos olimpiada Palangoje – 3 vieta (9 kl. mokinys); Palangos 

miesto mokinių matematikos olimpiada – 1 vieta (5 kl. mokinys)  ir 3 vieta (7 kl. mokinys); piešinių konkursas „Policijos 100 gimtadienis“ – 3 vieta (3 kl. 
mokinys); konkurso rusų kalba „Kalėdiniai skaitymai“ Palangoje – 1 laureatas (6 kl. mokinys); rajoninė viktorina „Gamtos žinovai 2018“ – dvi 3 vietos (7 ir 8 
kl. mokiniai). 
 Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose: „Olympis 2019“ dalyvavo 48 mokiniai; laimėtos prizinės vietos: lietuvių k. – 3 I laipsnio, 2 II laipsnio ir 2 
III laipsnio diplomai; anglų k. – 1 I laipsnio ir 1 II laipsnio ir 4 III laipsnio diplomai; matematika – 5 II laipsnio ir 3 III laipsnio diplomai; biologija – 3 I 
laipsnio, 1 II laipsnio diplomas; informacinės technologijos – 1 II laipsnio ir 1 III laipsnio diplomai, istorija - 1 I laipsnio ir 1 II laipsnio diplomas, gamta ir 
žmogus - 1 I laipsnio ir 1 II laipsnio diplomas, geografija – 1 I laipsnio diplomas, chemija - 1 III laipsnio diplomas; „Kings 2019“ dalyvavo 25 mokiniai, 
laimėtos prizinės vietos: matematika – 2 II lygmens diplomai, anglų k. – 3 II lygmens diplomai ir 3 III lygmens diplomai, lietuvių k. - 3 II lygmens ir 2 III 
lygmens diplomai. 

11 gabių, labai gerai ir gerai besimokančių mokinių, savo pasiekimais garsinančių Mokyklos vardą, mokslo metų pabaigoje buvo paskatinti atostogomis 
vaikų vasaros poilsio stovykloje Balsiuose (Akmenės raj.). 

Sėkmingiausios veiklos: projektas „Nuo Vasario 16-sios iki Kovo 11-osios, skirtas Lietuvos vietovardžiams, kurio metu išrinktas raštingiausias mokyklos 
mokinys, vyko linksmosios trumpųjų žinučių (sms) varžytuvės, dailaus rašto popietė 2 - 4 kl. mokiniams „Moku rašyti vietovardžius“ bei viktorina „Lietuvos 
Valstybės dienai“; mokyklos 80-mečio jubiliejus; mokslo metų pradžios iškyla, tarptautinis mokinių saviraiškos festivalis „Žuvėdros skrydis 2019“; Šiaurės šalių 
literatūros savaitė; Knygnešio ir Vaikų knygos dienos; Abėcėlės žaidynės, protmūšiai ir kt.  

Savivaldos institucijų veikla: 
2019 m. valdymo procesas derintas su Mokyklos savivaldos institucijomis – Mokytojų, Mokyklos, Mokinių ir Metodine tarybomis, kurios veikė pagal 

Mokyklos nuostatuose nustatytus veiklos principus ir teikė siūlymus bei dalyvavo svarstymuose pagal priskirtą kompetenciją.  
Mokyklos taryboje buvo tariamasi dėl ugdymo proceso organizavimo 2019-2020 m. m., Mokyklos 2019–2021 metų strateginio ir 2019 metinio veiklos 

planų, Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2019–2021 metų atestacijos programos, vadovėlių ir mokymo (-si) priemonių užsakymų, aptarti mokyklos 
veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai, 2 procentų pajamų mokesčio panaudojimas.  

Mokytojų tarybos posėdžiuose svarstyti ugdymo organizavimo klausimai: 2018–2019 m. m. mokyklos veiklos rezultatai, pagalbos mokiniams teikimas, 
mokinių kėlimas į aukštesniąją klasę, pradinio ir pagrindinio ugdymo programų baigimo ir pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų išdavimo klausimai, 2019-2020 
m. m. ugdymo planas, mokyklos 2019–2021 metų strateginis ir 2019 metinis veiklos planai, mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, socialinės – 

http://sventosiospm.lt/node/542


 
 

pilietinės veiklos organizavimo tvarkų aprašai, veiklos kokybės įsivertinimo, 2, 4, 6 ir 8 klasių mokinių Nacionalinių mokinių pasiekimų rezultatai, 1 ir 5 klasių 
bei  naujai atvykusių mokinių adaptacija, darbo tarybos funkcijos ir jos rinkimų organizavimas mokykloje. 

Mokinių taryboje buvo sprendžiami mokinių laisvalaikio užimtumo, savitvarkos (budėjimo), drausmės palaikymo, renginių organizavimo ir kiti 
klausimai. Metodinė grupėje aptartos pedagoginės problemos, gerosios patirties sklaida, mokytojų kvalifikacijos kėlimo būdai ir kryptys. 
 

2019 m. tikslų ir uždavinių įgyvendinimas 

I tikslas: Siekti  kiekvieno mokinio asmeninės pažangos, užtikrinant gebėjimus atitinkančią ugdymo (-si) kokybę. 

1 uždavinys: Tobulinti pamokos kokybę, naudojant šiuolaikines ugdymo technologijas ir mokymo metodus. 

Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai tobulino kvalifikaciją seminaruose „Mokymosi strategijos – kaip mokyti mokinius“ (7)“,  „Aktyvaus mokymosi 
metodai“ (3), „Asmeninės pažangos stebėsena. Bendradarbiavimas su tėvais“ (2), „Grįžtamasis ryšys pamokoje ir vykdant gerosios patirties sklaidą“ (3), 
„Tobuliname pamoką drauge: naujos mokytojų kolegialaus profesinio augimo formos mokykloje“ (1), „Mokymosi proceso organizavimas ir valdymas 
skaitmeninėje mokymosi aplinkoje“ (1), „Šiuolaikinis ugdymas: patirtinio mokymosi galimybės ir iššūkiai“ (1), „Geresnio ryšio su vaiku kūrimas“ (1), „Mokinio 
ir mokytojo dialogas įgalinant mokinį“ (2), „Užsienio šalių praktika mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės srityje“ (1) ir kt.; vedė 
atviras pamokas/veiklas, reflektavo ir dalinosi gerąja patirtimi su miesto (3) ir mokyklos (9) mokytojais; dalinosi patirtimi iš seminarų, mokymų, kitų 
kvalifikacijos tobulinimo renginių, pamokose ir kitose ugdomosiose veiklose taikė inovatyvius mokymo (-si) metodus ir IKT (57% mokytojų pamokas vedė IT 
kabinete (dvigubai daugiau nei 2018 m.), 21% iš jų - dažnai: tikyba, lietuvių kalba, profesinis konsultavimas, pradinis ugdymas (3 kl.), anglų kalba, matematika; 
53% pamokose naudoja virtualias mokymosi ir kitas e-platformas (Eduka, Ema, Kahoot, Mozabook, Kings, Olympis, IQES on line, Moodle, Edmodo, 
Mokytojo TV, Webinarai, Itslearning ir kt.), skatinančius mokinių bendradarbiavimą, diskusijas. Metodinė taryboje aptartos pedagoginės problemos, mokytojų 
kvalifikacijos kėlimo būdai ir kryptys, kartu su mokyklos vadovais inicijuotos atviros veiklos/pamokos ,,Mokytojas - mokytojui“, diskutuota, kaip paskatinti 
mokytų tarpusavio dialogą ir planuoti asmeninės veiklos pokyčius. Parengta nauja Mokytojų ir mokyklos vadovų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 
redakcija, kurioje numatytas rekomenduojamas stebėtų/pravestų pamokų skaičius kiekvienam mokytojui, atsižvelgiant į jo įgytą kvalifikacinę kategoriją ir 
parengta kolegialaus dalijimosi patirtimi atmintinė.  74 % mokytojų vedė netradicines pamokas už mokyklos ribų netradicinėse aplinkose. 

2 uždavinys: Teikti kokybišką ir visapusišką pagalbą kiekvienam mokiniui pagal jo individualius poreikius ir galias. 

Mokiniams švietimo pagalbą teikė mokykloje dirbantys specialistai - spec. pedagogas, logopedas, socialinis pedagogas, psichologas. Nuo rugsėjo mėnesio 
pagalbą, planuojant karjerą ir renkantis profesiją, mokykloje pradėjo teikti profesijos konsultantas. Organizuoti mokytojų, klasių vadovų, pagalbos specialistų, 
administracijos pasitarimai analizuojant mokinių mokymosi sėkmes ir problemas, bendradarbiaujant teikta savalaikė mokymosi pagalba. Visiems gabiems ar 
mokymosi sunkumų turintiems mokiniams buvo sudaryta galimybė konsultuotis su įvairių mokomųjų dalykų mokytojais, atsiskaityti už praleistas pamokas. 
Konsultacijos vyko pagal patvirtintą grafiką ir individualiai mokytojo ir mokinio sutartu laiku.  
Sudarytos sąlygos mokykloje paruošti namų darbus ne tik pradinių, bet ir vyresniųjų klasių mokiniams, atskirai įrengtoje patalpoje. 

Specialioji pedagoginė pagalba: Pagalba teikta 5 specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams; 28 mokiniams, kuriems nustatyti kalbos ir komunikacijų 
sutrikimai, teikta logopedinė pagalba; 2 mokiniai, atlikus pirminį tyrimą mokykloje, nukreipti išsamiam įvertinimui į Palangos ŠPT; pagal poreikį buvo 
teikiamos konsultacijos mokytojams dėl specialiųjų ugdymo (-si) poreikių turinčių mokinių ugdymo (-si) būdų ir metodų, bendrųjų mokymo programų 
pritaikymo (pritaikytos 33 programos); suteiktos konsultacijos mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualiais kalbos ir kalbėjimo sutrikimų šalinimo ir 



 
 

įveikimo klausimais (23 konsultacijos ir aptarimai). 

Psichologinė pagalba: Naudojant standartizuotas psichologinio vertinimo metodikas 1 mokiniui mokykloje atliktas pirminis SUP įvertinimas, 1 mokiniui - 
gebėjimų, emocinių, elgesio ypatumų įvertinimas. Suteikta 40 individualių psichologo konsultacijų 35 bendruomenės nariams (mokiniams, mokytojams, 
tėvams). Pagal klasių auklėtojų poreikius klasių valandėlės pravestos 5 - 9 klasėse joms aktualia tematika. Vykdyta tiriamoji veikla (apklausos/vertinimai) dėl 
mokinių adaptacijos mokykloje 1 ir 5 klasėje, išvados ir rekomendacijos pateiktos klasių vadovams. Mokytojų tarybos posėdyje skaitytas pranešimas ,,Gabių 
vaikų ugdymas. Metodinė medžiaga mokykloms“, kuria pasinaudojo mokytojai diferencijuodami ir individualizuodami užduotis, orientuotas į aukštesnius 
mokinių mąstymo gebėjimus. 

Socialinė pagalba: 35 socialinės pagalbos atvejai. Pagalba teikta dėl probleminio elgesio, mokinių, mokinių ir mokytojų tarpusavio santykių, pamokų nelankymo, 
emocinių sunkumų. Socialinis pedagogas koordinavo mokinių pavėžėjimo mokykliniu autobusu (38 mokiniai) ir nemokamo maitinimo organizavimo (8 
mokiniai) veiklas, vykdė individualius pokalbius su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais) dėl vaikų elgesio, emocinių problemų; organizavo prevencinius 
renginius „Savaitė be patyčių“, „Kumštis“, Tolerancijos diena, gerumo akciją „Pasidalink“; bendradarbiavo su vaiko teisių apsaugos skyriumi, Palangos viešosios 
policijos skyriaus prevencijos poskyriu, vykdant saugaus eismo, kvaišalų vartojimo prevenciją ir kt. 

Vaiko gerovės komisija (VGK): Įvyko 14 posėdžių. Svarstyta: specialiųjų poreikių mokinių ir mokinių, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, sąrašų sudarymas; 
programų pritaikymas specialiųjų poreikių mokiniams; kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių mokinių sąrašų tikslinimas ir logopedinių pratybų tvarkaraščio 
sudarymas; mokinių pažanga, pasiekimai, destruktyvus elgesys, taisyklių ir susitarimų nesilaikymas, pamokų nelankymas, pagalbos mokiniams teikimo 
galimybės ir būdai.  Siekiant sistemingo ir kryptingo VGK narių darbo, efektyvumo, glaudesnio bendradarbiavimo su tėvais ir kitomis institucijomis, nuo 
rugsėjo mėn. nuspręsta VGK posėdžius rengti reguliariai, prevenciškai aptariant esamas ir numatomas problemas. 

Sveikatos priežiūra: Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas organizavo ir įgyvendino pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje, tikrino vaikų 
sveikatos registrus, sudarė mokinių fizinio pajėgumo grupes ir teikė rekomendacijas mokytojams, analizavo mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius, teikė 
informaciją mokyklos bendruomenei, tėvams (globėjams, rūpintojams) bei kitoms suinteresuotoms institucijoms, stebėjo mokinių maitinimo organizavimą, 
vykdė higienos normų atitikties kontrolę bei traumų ir užkrečiamų ligų profilaktiką, tikrino mokinių asmens higieną, inicijavo ir organizavo prevencines 
paskaitas ir  užsiėmimus „Apie narkotikų žalą“, „Patyčios“, ,,Sveikos šypsenos pažadas“, „Burnos higiena“, netradicinę fizinio aktyvumo pamoką 5 – 8 kl. 
mokiniams su šiaurietiško ėjimo lazdomis, sveikatą stiprinančią akciją „Apibėk mokyklą“, sveiko maisto akciją, skirtą Europos sveikos mitybai dienai, pėsčiųjų 
žygį, skirtą Pasaulinei judėjimo sveikatos labui dienai paminėti; organizavo ir pravedė mokiniams proto mūšius „Užkrečiamosios ligos: tu gali (ne)susirgti!“, 
„Daržovės ir vaisiai – mūsų draugai“.  

Ugdymas karjerai: Nuo rugsėjo mėn., pradėjus dirbti profesijos konsultantui, individualios konsultacijos suteiktos 4 mokiniams, grupinės – visose 5 – 10 klasėse; 
8 – 10 kl. mokiniai dalyvavo profesinio orientavimo pamokoje „Kalbėk taip, kad kiti išgirstų“ Klaipėdos valstybinėje kolegijoje, karjeros parodoje Klaipėdoje 

„Studijų regata 20“. Pamokų ir papildomų užsiėmimų metu mokiniai turėjo galimybę susipažinti su karjeros galimybėmis ir jos paieškos būdais, mokymosi 
įstaigomis, analizavo pasirinktų  mokyklų  mokymo programas ir jų turinius, susipažino su profesinių ir aukštųjų mokyklų priėmimo tvarka, atliko testus, skirtus 
nustatyti polinkį ar gebėjimus pasirinktai profesijai. 

Biblioteka: bibliotekos ir skaityklos paslaugomis naudojosi 129 skaitytojai, iš jų – 105 mokiniai; išduoti 745 dokumentai, iš jų mokiniams – 469; 
kompiuterizuotos 7 darbo vietos. Įvyko 66 renginiai, iš jų 33 parodos. Bendradarbiauta su buvusiais mokytojais, mokiniais, kitais Šventosios bendruomenės 

nariais, l. d. „Sigutė“ specialistais; įgyvendintas tarptautinis Šiaurės ir Baltijos šalių (savaitę organizuoja asociacijų „Norden“ sąjunga, finansuoja Šiaurės ministrų 



 
 

taryba) skaitymo projektas „Šiaurės šalių literatūros savaitė 2019: šventės šiaurės šalyse“. 2019-ieji – Juozo Tumo-Vaižganto (1869-1933), Vietovardžių, 
Žemaitijos metai. Bibliotekoje nuolat rengtos ekspozicijos, skirtos valstybinėms, kalendorinėms šventėms bei rašytojų, žymių žmonių jubiliejams paminėti; 
eksponuoti mokinių kūrybiniai darbai: plakatai, piešiniai, ekslibrisai, tekstilės (veltinio technika) darbai. Bibliotekoje surengta Palangos m. pradinių mokyklų (22 
klasių) tęstinio projekto „Kuriu, nes myliu“, kurį organizavo mokyklos pradinių kl. mokytojai, kūrybinių darbų paroda „Mes prie Baltijos užaugę“. Menininkė 
A. Dragūnaitė bibliotekoje pravedė renginį „Kuo skiriasi meilė nuo įsimylėjimo“ (sveikatingumo, jogos ir meno festivalio „1000 saulių“ dalis, kurį organizavo 
neformali jaunimo grupė „Saulė“ ir Palangos kultūros ir jaunimo centras); tarptautinė vaikų knygos diena paminėta skaitymais pajūry, kuriuose dalyvavo 
žemaitiškai rašanti literatė Renata Kuršytė, įvyko susitikimai su raitoju Tomus Dirgėla, kandidatu į prezidentus (dabar – prezidentu) Gitanu Nausėda.  

3 uždavinys: Tęsti mokinių individualios pažangos stebėsenos vykdymą. 

Vadovaujantis pakoreguotu mokyklos Mokinių pasiekimų, individualios pažangos stebėjimo ir pokyčių  fiksavimo tvarkos aprašu, matuota individuali mokinių 
pažanga ir fiksuoti pokyčiai; analizuojant rezultatus, sėkmių ir nesėkmių priežastis, teikiama pagalba. Klasių vadovai kas mėnesį peržiūri mokinių pasiekimus, 
lankomumo rodiklius, elgesio komentarus ir su mokiniu aptaria, kaip jam sekasi siekti pusmečio pradžioje numatytų rezultatų. Mokinių savijauta ir lūkesčiai 
aptariami reguliarių klasių valandėlių metu. Prieš mėnesį baigiantis pusmečiui Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose atliekama nepažangių, prastai mokyklą 
lankančių mokinių signalinių rezultatų analizė, situacija aptariama su mokiniu, esant poreikiui, jo tėvais (globėjais, rūpintojais) ir numatomi pagalbos teikimo 
būdai, parengiamas individualus pagalbos teikimo planas. Pusmečių ir metinė mokinių mokymosi pasiekimų ir lankomumo ataskaitos, NMMPP rezultatai 
analizuojami mokytojų tarybos posėdžiuose. Individuali mokinių pažanga aptariama ne tik su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) individulių pokalbių, Atvirų 
durų dienų, susirinkimų metu, pradėti vykdyti ir trišaliai (mokinys – mokytojas – tėvas) susitikimai - pokalbiai apie vaiko pasiekimus, pažangą  ir savijautą, 
pasiteisinę pradinėse klasėse, tačiau kol kas vangiai vykstantys 5 – 10 klasėse. Diegiama ir išankstinė tokių susitikimų registracijos sistema. 

4 uždavinys: Nuolat kelti kvalifikaciją dalykinių, technologinių ir komunikacinių kompetencijų srityse. 

95 % mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 113 dienų  846 val. (apytiksliai po 40 val. kiekvienam mokytojui) dalyvavo kvalifikacijos kėlimo renginiuose. 
Kvalifikacijos tobulinimas pagal kompetencijų sritis: dalykinės (15), didaktinės (37), bendrakultūrinės (28). Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 
kvalifikacijos tobulinimui skirta lėšų suma – 668 eur.  

II tikslas: Užtikrinti mokiniams emociškai saugią ugdymosi aplinką. 

1 uždavinys: Nuosekliai įgyvendinti socialinio ir emocinio ugdymo Lions Qwest programas: „Laikas kartu“ – 1-4 kl.; „Paauglystės kryžkelės“ – 5-8 kl.; „Raktai 
į sėkmę“ – 9-10kl. 

19 mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų spalio 28 - 30 dienomis dalyvavo 25 val. mokinių socialinio emocinių kompetencijų ugdymo Lions Quest 
programos mokymuose „Laikas kartu“ (1 - 4 kl.) ir „Paauglystės kryžkelės“ (5 – 8 kl.), kurių metu susipažino su programos tikslais, struktūra bei galimybėmis 
šios programos temas ir nuostatas diegti mokomųjų dalykų pamokose, klasių valandėlių metu, gavo metodinės medžiagos paketus; reguliarūs užsiėmimai pradėti 
diegti II šių mokslo metų pusmetyje. Numatomi ir Lions Quest programos mokymai „Raktai į sėkmę“, skirti 9 – 10 kl. mokiniams. 

2 uždavinys: Atnaujinti ir modernizuoti mokyklos edukacines  aplinkas. 



 
 

Kuriant šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią ugdymo (-si) aplinką, nuolat rūpinamasi mokyklos estetika, edukacinių erdvių kūrimu, atnaujinimu, kokybišku 
mokyklos aplinkos funkcionavimu. Bibliotekos fondai praturtinti 403 vnt. vadovėlių ir mokymo priemonių. Atlikti įvairūs mokyklos remonto darbai: mokyklos 
palėpėje įrengta moderni skaitykla; atliktas 2 klasės, lietuvių k. kab., treniruoklių salės remontai (greta jos įrengtas dušas); klasėse ir kabinetuose atnaujinti 
baldai; turiningam laisvalaikio praleidimui nupirktas naujas stalo teniso stalas, senojo mokyklos pastato koridoriuose įrengti minkštasuoliai; atnaujinti susidėvėję 
vėliavų stiebai mokyklos prieigose; įsigyta mokymo priemonių, smulkios virtuvės įrangos, organizacinių priemonių, spaudos leidinių, kanceliarinių bei ūkinės 
paskirties prekių ir inventoriaus; įrengti interaktyvūs ekranai lietuvių ir anglų kl. kabinetuose, vieną iš kurių mokyklos jubiliejaus proga dovanojo Palangos m. 
savivaldybė.  

3 uždavinys: Stiprinti ir vykdyti prevencines ir projektines veiklas. 

Įgyvendintos Palangos m. savivaldybės ir mokyklos remiamos mokinių neformaliojo švietimo programos: mokinių saviraiškos poreikių realizavimo, 
kūrybiškumo, pilietiškumo, tautiškumo ugdymo, gimtojo krašto vietovardžių pažinimo programa „Kuriu, nes myliu“ (savivaldybės lėšos – 80 eur, mokyklos – 
20 eur), sveikos gyvensenos ir lytiškumo ugdymo „Tiesa – drąsa“ (100 – 25,93),  mokinių saviraiškos, kūrybiškumo ugdymo, krašto tradicijų puoselėjimo, 
tautiškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo ugdymo programa „Žuvėdros skrydis 2019“ (700 – 233,79), prevencinė programa „Aš – Tavo draugas“ (100– 
40). 
Papildomai teiktos paraiškos ir finansuotos bei įgyvendintos programos: vaikų vasaros poilsio programa „Siekiu daugiau“, orientuota į mokinių turiningą 
laisvalaikio leidimą, sveikatos reikmių tenkinimą, asmeninės bei socialinės atsakomybės ugdymą, teigiamų emocijų kūrimą ir skirta  labai gerai ir gerai 
besimokančių mokinių paskatinimui už aukštus mokymosi pasiekimus, pasiekimus šalies, miesto olimpiadose, konkursuose (510 – 700);  mokinių saviraiškos, 
kūrybiškumo ir meninio ugdymo programa „Su gintarinėm šv. Kalėdom, Palanga!” (500 – 120). 
Tęsiamos pradinių klasių mokinių Mokymo plaukti (32 sav.) ir 5 – 10 kl. mokinių Plaukimo tobulinimo programos (8 sav.), padedančios vaikams išmokti 
saugiai elgtis vandenyje; taip pat sveikos mitybos ugdymo programos „Pienas vaikams“ ir „Vaisiai mokykloms“. 
Mokinių socialinis – pilietinis aktyvumas buvo skatinamas dalyvaujant prevencinėse programose „Snaigė“, „Kumštis“, Tolerancijos diena, Veiksmo savaitė, 
pilietinė akcija „Darom“ ir kt; patriotiškumą  ir ištvermę ugdančiuose žygiuose pėsčiomis „Kardo rinktinės partizanų takais“, 5 dienų žygyje po Asvejos 
regioninį parką (Molėtų rajonas, Dubingiai) ir kituose Šventosios apylinkių žygiuose, skirtuose atmintinoms valstybės datoms paminėti.  
Mokinių pažintinės, kultūrinės, konsultacinės – profesinės  veiklos organizavimui ir vykdymui skirta 470 eur (VB). Organizuotos 33 netradicinės kultūrinės – 
pažintinės veiklos už mokyklos ribų – aplankytos ne tik Žemaitijos apylinkės, bet ir didieji Lietuvos ir Latvijos miestai bei miesteliai, jų lankytinos vietos, 
istoriniai, kultūriniai, gamtos lobynai, dalyvauta smagiose edukacijose: „Pažink mokslą kitaip“, „Vaikai ir žaislai“, „Pasidaryk popierių pats“, „Laiko mašina 
šimtmečiu atgal“, „Kalbėk, kad kiti išgirstų“, „Vidinis lobis“, talentų šou „Gintarinis taškas“, „Seku seku pasaką“, „Tradicinis gintaro apdirbimas“ ir kt., vyko 
susitikimai su projekto „Misija Sibiras“ dalyviais“, policijos pareigūnais, rašytojais, psichologais; dalyvauta 8 kultūros paso remiamuose renginiuose už mokyklos 

ribų (,,Socialinių tinklų žinutės. Kaip būti pastebėtam?“, „Šviesos laboratorija“(2),  „Duonos kelias“ (2), „Įveik savo baimes“, Ekskursija Nacionaliniame Kauno 
dramos teatre (2) ir 4 – mokykloje („Kosmosas ir Robotika“, „Robotika ir Japonijos kultūra“, „Kaip klounas laimės ieškojo“, „Švyturiai. Kultūros sujungti prie 
Baltijos stalo“ (skirta suma – 1589 eur). 

 

 



 
 

IV skyrius.  2020 M. MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS 

 

V skyrius. VEIKLOS PRIORITETAI 

Mokinių pažangos ir pasiekimų gerinimas. Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas. 

VI skyrius. VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

Tikslai Uždaviniai 

1. Siekti  kiekvieno 
mokinio gebėjimus ir 
poreikius atitinkančios 
ugdymo (-si) kokybės. 

 

1.1. Skatinti mokytojų profesinį tobulėjimą, aktyvinti 
bendradarbiavimą ir gerosios patirties sklaidą bei 
kolegialų mokymąsi įvairiose komandose. 
1.2. Stiprinti kiekvieno mokinio poreikius atitinkantį 
ugdymą. 

2. Užtikrinti mokiniams 
saugią ugdymosi aplinką 

2.1. Ugdyti mokinių socialinį sąmoningumą ir sveiką 
gyvenseną. 
2.2. Tęsti mokyklos edukacinių aplinkų atnaujinimą ir 
modernizavimą. 
2.3. Įgyvendinti prevencines programas, padedančias 
kurti palankią emocinę aplinką mokykloje. 

3. Skatinti mokinių 
kūrybiškumą, aktyvumą, 
lyderystės ugdymą per 

vertybes.  

3.1. Sudaryti sąlygas mokiniams per papildomą 
neformaliąją veiklą realizuoti saviraiškos ir bendravimo 
poreikį. 

 



 
 

VI skyrius. PRIEMONIŲ PLANAS 

Strateginio 
plano tikslas 

Metiniai 
veiklos 
tikslai 
 

Metiniai veiklos 
uždaviniai 

Priemonės pavadinimas Laukiamas rezultatas Atsakingi 
asmenys 

Data 

Kokybiškų 

švietimo 
paslaugų 
teikimas 

1. Siekti  

kiekvieno 
mokinio 
gebėjimus ir 
poreikius 
atitinkančios 
ugdymo (-si) 
kokybės 
 

1.1. Skatinti 

mokytojų profesinį 
tobulėjimą, 
aktyvinti 
bendradarbiavimą ir 
gerosios patirties 
sklaidą bei kolegialų 
mokymąsi įvairiose 
komandose. 
 

„Mokytojas  –  mokytojui“ : 

parengti dalijimosi gerąja 
patirtimi veiklų tvarkaraštį. 
 
 

Metodinė taryba parengia ir aptaria 

su kolegomis dalijimosi gerąja 
patirtimi veiklų tvarkaraštį.  
Ne mažiau kaip 10 mokytojų 
pasidalins gerąja patirtimi, 
organizuodami atviras pamokas, 
teikdami konsultacijas kolegoms, 
kuruodami naujai atvykusių ir 
mažiau patyrusių mokytojų veiklas 
bei teikdami jiems pagalbą. 
Taikant įvairias mokymo (-si)  
strategijas, tobulės pamokos 
vadyba. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 
ugdymui 
Metodinės 
tarybos 
pirmininkas 

Pagal metodinės 

tarybos planą 

   Mokymosi stilių, 
būdų, metodų, pritaikymo 
kiekvieno vaiko poreikiams, 
(įsi)vertinimo pamokoje 
stebėjimas ir 
analizė. 
 

Visus mokslo metus stebimos 
pamokos. Pamokos aptariamos su 
mokytojais,  ne rečiau kaip du 
kartus per metus.   
Stiprės mokinių mokymosi 
motyvacija.  

Psichologas 
Mokytojai 
Pagalbos 
mokiniui 
specialistai 

Metų eigoje 

   Seminarai/stažuotės 
mokytojams  ir pagalbos 
mokiniui specialistams apie 
kolegialų bendravimą ir 
bendradarbiavimą. 

Dalyvaus ne mažiau kaip 15 
mokytojų ir pagalbos mokiniui 
specialistų; 
Stiprės mokytojų tarpusavio 
dialogas, gerės mokymuisi palankus 
mikroklimatas, skatinantis 
profesinės veiklos pokyčius. 
 

Direktorius 
 

Pagal 
kvalifikacijos 
tobulinimo 
programą 



 
 

  1.2. Stiprinti 
kiekvieno mokinio 
poreikius atitinkantį 
ugdymą. 
 

Tikslingai ir efektyviai teikti 
mokiniams specialistų 
pagalbą. 

Analizuojamos mokinių asmeninės 
raidos galimybės, laiku nustatomi 
sunkumai, iškylančios ugdymosi 
problemos ir teikiama reikiamą 
mokymosi pagalba. 
Mokiniai įgaus daugiau 
pasitikėjimo savimi, didės jų 
motyvacija mokytis. 

Švietimo 
pagalbos 
specialistai 

Pagal poreikį ir 
pagalbos 
specialistų 
veiklos planus 

   Organizuoti pagalbos 
mokantis veiklas 
„Mokinys – mokiniui“ ir  
netradicines pamokas: 
vyresnieji – mažesniesiems 
(tėvai, aukštesnių klasių 
mokiniai). 

Mokiniams, stokojantiems 
mokymosi motyvacijos ar 
turintiems mokymosi sunkumų, 
pagal poreikį, koordinuojant 
mokytojams, pagalbos 
specialistams, bus suteikta 
bendraamžių, vyresniųjų  pagalba 
mokantis ir mokant. 
Mokinys patiria sėkmę, išauga 
motyvacija siekti daugiau. 

Mokytojai 
Mokiniai 
Tėvai 
Švietimo 
pagalbos 
specialistai 
 

Pagal poreikį ir 
galimybes 

   Ilgalaikių ir trumpalaikių 
konsultacijų teikimas 
mokiniams pagal poreikį ir 
gebėjimus. 

Parengtas ir patvirtintas 
konsultacijų teikimo tvarkaraštis, 
kurio laikantis teikiamos 
konsultacijos gabiems ir mokymosi 
sunkumų turintiems mokiniams. 
Taip pat pagal poreikį konsultacijos  
teikiamos ir individualiu mokytojo 
- mokinio sutartu laiku. 
Mokiniai naudojasi mokymosi 

pagalbą mokykloje. 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

Sausis 
Rugsėjis 

   Mokytojų susirinkimai pagal 
ugdymo programas (pradinių 
klasių ir 5 - 10 klasių), skirti 
pusmečio rezultatams aptarti, 
problemoms išanalizuoti ir 

Vyksta klasių vadovų, 
administracijos ir tose klasėse 
dirbančių mokytojų pasitarimai. 
Klasių vadovai, pristatydami klasės 
mokymosi rezultatus, aptaria 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 
5 – 10 klasių 
mokytojai 

Ne rečiau kaip 
kartą per 
pusmetį 



 
 

pagalbai planuoti. kiekvieno mokinio pasiekimus ir 
pažangą. 
Pasitarimuose dalyvauja ne mažiau 
kaip 95 proc. konkrečiose 
klasėse dirbančių mokytojų 
Esant poreikiui susitariama dėl 
konkrečių pagalbos priemonių 
konkrečiam vaikui. 

Stebima mokinio asmeninė ūgtis. 

   Mokinių pažangos fiksavimas 
ir aptarimas visų mokomųjų 
dalykų pamokose, per klasių 
valandėles.  

Kiekvieno mokomojo dalyko 
mokytojas aptars su mokiniais 
daromą pažangą (nepažangą). Kartu 
su mokiniais ieškos būdų pažangai 
siekti. 
Mokiniai įsivardina sėkmes ir 
nesėkmes. 

Dalykų 
mokytojai, klasių 
vadovai 

Ne rečiau kaip 
kartą per mėnesį 

   Ugdymo karjerai programos 
įgyvendinimas. 

1-8 kl. mok. pasiūlyta ne mažiau 
kaip viena ugdymo karjerai veikla, 
9 – 10 – ne mažiau kaip trys. 
Organizuojamos ugdymo karjerai 
išvykos, supažindinančios mokinius 
su profesijų pasauliu ir darbo rinkos 
poreikiais. 
Mokiniai mokosi planuoti karjerą. 

Profesijos 
konsultantas 

Metų eigoje 
pagal aptartą 
planą ir 
galimybes 

Saugios ir 
sveikos 
ugdymosi 

aplinkos 
kūrimas 

2. Užtikrinti 
mokiniams 
saugią 

ugdymosi 
aplinką 

2.1. Ugdyti mokinių 
socialinį 
sąmoningumą ir 

sveiką gyvenseną. 
 

Nuoseklus socialinio ir 
emocinio ugdymo Lions 
Qwest programos  

įgyvendinimas: „Laikas 
kartu“ – 1-4 kl.; „Paauglystės 
kryžkelės“ – 5-8 kl. ir 
mokinių savanorystės 
ugdymo programa „Raktai į 
sėkmę“ – 9-10kl. 

SEU organizuojamas visose klasėse. 
Mokiniai įgyja žinių, nuostatų, 
įgūdžių ir kompetencijų, būtinų 

psichikos sveikatai stiprinti ir 
išsaugoti, formuojamos jų 
pozityvios vertybės. 
Stiprinama mokinių atsakomybė ir 
pareigingumas, ugdomas 
savanorystės, pilietiškumo 

Mokytojai 
Klasių vadovai 

Pagal klasės 
vadovų veiklos 
planus 



 
 

sąmoningumas.  

   1 ir 5 kl. bei naujai priimtų 
mokinių adaptacijos 
įvertinimas. 

Atliktas tyrimas, kuris pristatomas 
VGK ir Mokytojų tarybos 
išplėstiniame posėdyje. 
90 proc. naujai priimtų mokinių 
jaučiasi gerai. 

Psichologas 
Klasių vadovai 

Baigiantis 
pusmečiui arba 
pagal poreikį 

   Sveikos gyvensenos ugdymas 
pamokinėje ir nepamokinėje 

veikloje 

Visose klasėse ne rečiau kaip du 
kartus per metus vykdomos 

veiklos, ugdančios mokinių sveikos 
gyvensenos įgūdžius. 

Visuomenės 
sveikatos 

priežiūros 
specialistas 
Fizinio ugdymo 
mokytojas 
Klasių vadovai 

Pagal  
visuomenės 

sveikatos 
priežiūros 
specialisto planą 

  2.2. Tęsti mokyklos 
edukacinių aplinkų 
atnaujinimą ir 
modernizavimą 

Esamų mokyklos edukacinių  
aplinkų tobulinimas ir naujų 
kūrimas. 

Vadovėlių, mokymo priemonių,  
inventoriaus įsigijimas ir 
bibliotekos fondų (grožinė 
literatūra, spaudiniai) turtinimas. 
Mitybos, psichologijos, 
administracijos kabinetų remontas 
ir įrengimas. 
Smulkūs klasių, kabinetų remonto 
darbai. 
Gamtos mokslų laboratorijos 
įrengimas. 
Mokyklos fasadinės sienos 
remontas. 

Bibliotekininkas 
Direktorius 
Direktoriaus 
pavaduotojas 
ūkio reikalams 

Metų eigoje ir 
pagal poreikį 

Mokinių 
laisvalaikio 
užimtumo 
organizavimas 

3.  Skatinti 
mokinių 
kūrybiškumą, 
aktyvumą, 
lyderystės 
ugdymą per 
vertybes. 

3.1.  Sudaryti 
sąlygas mokiniams 
per papildomą 
neformaliąją veiklą 
realizuoti 
saviraiškos ir 
bendravimo poreikį. 

Įvairių prevencinių projektų, 
akcijų organizavimas ir 
vykdymas. 
 
 

Inicijuojami ne mažau kaip 3 
prevenciniai projektai.  
Mokiniai įgis žinių apie žalingų 
įpročių poveikį 
sveikatai, toleranciją, daugiau 
mokinių rinksis sveiką gyvenimo 
būdą. 

Socialinis 
pedagogas 
Visuomenės  
sveikatos 
priežiūros 
specialistas 
Klasių vadovai 

Pagal specialistų 
veiklos planus 



 
 

 
 
 
 

 

 

   Savivaldybės ir mokyklos 
remiamų mokinių 
saviraiškos, tautinio – 
pilietinio ugdymo, 
savirealizacijos ir 
socializacijos programų 
organizavimas ir vykdymas. 

Įgyvendintos ne mažiau nei 3 
programos.  
Patenkinti mokinių savirealizacijos, 
saviraiškos  poreikiai, paskatintas 
mokinių pilietiškumas, 
patriotiškumas.  

Darbo grupių 
nariai 

Pagal mokyklos 
veiklos planą 

   Mokinių pažintinės, 

kultūrinės, konsultacinės – 
profesinės  veiklos 
organizavimas ir vykdymas. 

Vykdomos ne mažiau kaip dvi  

kiekvienoje klasėje suplanuotos 
veiklos už mokyklos ribų. 
Patenkinti mokinių pažinimo 
poreikiai, praplečiamas akiratis, 
pastiprinta bendrysė. 

Klasių vadovai 

Profesijos 
konsultantas 

Pagal veiklos 

planus 



 
 

 


